Vakgroep Haptotherapie en Lichaamsgerichte Therapie

Uitnodiging & Programma op zaterdag 27 november 2019
Beste collega/therapeut,
Hierbij nodigen wij je van harte uit voor een bijeenkomst met als onderwerp Haptonomie….Hoe
klinkt dat? Verzorgd door Atsje Lettinga. (www.muzykpleats.nl)

Thema:
Verbinden doen we door verbinding te maken of door ons te laten verbinden met onszelf of
de ander.
Maar verbinden doen we ook in en met klank.
Klank om jezelf te laten horen.
Klank om te verbinden met de ander of anderen.
Vaak hoor je in groepen of koren de kreet we voegen niet, hoe werkt dat dan, hoe voelt dat
en hoe klinkt dat?
De positie die je inneemt heeft effect op je klank en op het geheel van klanken. Wat hoor je,
wat voel je en wat neem je waar.
Kortom, we gaan aan het werk met de ”instrumenten” die we kennen vanuit het
haptonomisch kader, vertaalt naar klank en stem.
Programma: woensdag 27 november 2019
- 14.30-15.00u: welkom met koffie en thee
- 15.00-20.00u
- 17.45-18.30u: warm eten
- 20.00-20.30u: inhoudelijke informatie voor de vakgroepleden Haptotherapie.
Locatie:
Synergos, Regentesselaan 21, 3818 HH Amersfoort
Deelnamekosten:
€7,50 voor het avondeten. (Graag contanten meenemen)
Voor wie: Naast de vakgroepleden is iedereen welkom!
Aanmelding:
(Kies de juiste activiteit en klik op ‘deelnemen’) Graag zo spoedig mogelijk aangeven of je komt. In
ieder geval vóór 22 november a.s. opgeven via de website van het NVPA.

https://nvpa.org/trainingen/public
Annuleren:
Indien je toch niet kunt komen, kun je annuleren tot 7 dagen voor aanvang van de bijeenkomst.
Dat betekent concreet uiterlijk tot 20 november 2019.

Bij annulering na deze datum wordt het volledige deelnamebedrag van deze bijeenkomst in rekening
gebracht. (Annuleringsreglement – klik op de link)

Certificaat:
Na afloop ontvang je van de organiserende leden van deze vakgroep bijeenkomst een certificaat voor
4 scholingsuren.

We hopen jullie te ontmoeten!
Hartelijke groet,
Mascha Aleman, Yvonne Snertring

